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625 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 170 euro

Inbegrepen 
vervoer ter plaatse per luxe autocar, 2 overnachtingen met ontbijt in het 
Grand Place Hilton Hotel (tegenover het Centraal Station),  middagmaal 
dag 1, toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, deskundige reisbe-
geleiding door Paul Geerts, fooi chauffeur, KBC reis- en annuleringsverze-
kering, BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 
overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 25 deelnemers 
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Het onbekende 
groen van Brussel   
Drie dagen van 23 tot 25 september 2022

Brussel is een van de meest groene hoofdsteden in Europa. De tuinen en parken kwamen 
in de loop der eeuwen tot stand dankzij verlichte opdrachtgevers en gerenommeerde 
tuin- en landschapsarchitecten. Ze evolueerden mee met de trends en stromingen van 
tuinarchitectuur en stedenbouw. Deze evolutie kent in recente jaren een nieuw elan 
dankzij de aanleg van nieuwe groene ruimten en de restauratie van historische parken. 

Dag 1
Afspraak in het Hilton Hotel. In Ukkel bezoekt u de tuin 
van het Museum van Buuren. In 1924 besloegen de tui-
nen 26 are, nu strekken ze zich uit over 1,2 hectare. Tussen 
het door Jules Buyssens ontworpen gedeelte en het Art-
Decohuis bestaat een eenheid van stijl en tijd. Alice Buy-
ssens liet 45 jaar later de tuinen van René Pechère (1908-
2003) aanleggen als aanvulling op de villa.  
De tuin van de Villa Empain is versierd met bijna honderd 
jaar oude bomen en hedendaagse sculpturen. De blikvan-
ger is het reusachtige zwembad, omringd door een ovale 
pergola, uniek in Brussel.
Villa Parador werd ontworpen door architect Jac-
ques Dupuis.  Deze villa in modernistische stijl wordt 
beschouwd als een van de eerste belangrijke naoorlogse 
gebouwen in België. Ontdek de moderne en pittoreske 
tuin, die een majestueus kader vormt voor dit uitzonder-
lijke gebouw. 
Vlakbij de vijvers van Elsene ligt de Abdij van Ter Kame-
ren, een historisch en architectonisch pareltje in het cen-
trum van de stad. De Franse tuinen dateren van het begin 
van de 18de eeuw.  

Dag 2
De Tuinen van de Bloemist vormen een deel van de 
koninklijke parken en tuinen in Laken en zijn eigendom 
van de Koninklijke Schenking. Ze worden sinds 2005 door 
Leefmilieu Brussel beheerd, niet alleen om er een plek van 
te maken waar er plaats is voor experimenten en zeldzame 
planten, maar  ook om een uitstalraam te zijn voor kennis 
van zaken op het vlak van park- en tuinbeheer.

Het project ‘Modelwijk van Laken’ is een ambitieus en 
veeleisend model van sociale huisvesting. De inrichting 
van het volledige park werd toevertrouwd aan de bekende 
Franse tuinarchitect Gilles Clément.
In een oude spoorbedding werd vorig jaar het nieuwe Pan-
nenhuispark geopend dat het Park Tour & Taxis verbindt 
met het oude gemeenteplein van Laken.  Het nieuwe park 
bouwt verder op het treinverleden dat terug te vinden is 
in bijna alle keuzes van de ontwerpers. Het park is een plek 
voor mensen, maar ook voor fauna en flora. 
Park Tour & Taxis is het grootste stadspark in ruim een 
eeuw dat in het centrumgebied van Brussel is ontwik-
keld, en het biedt broodnodige recreatieruimte voor de 
omliggende wijken.
Het Parckfarm-initiatief brengt er agrarische, sociale, edu-
catieve en ecologische activiteiten samen.  En de Gare 
Maritime, het voormalige goederenstation, gebouwd 
in 1907, wordt 110 jaar later volledig gerenoveerd tot een 
energieneutrale ‘Urban Jungle’.  Er zijn tien binnentuinen 
met tal van hoogstammige bomen. De verschillende plan-
tensoorten groeien en bloeien met de jaargetijden mee. 
Namiddag leidt Paul Geerts u door het Egmontpark naar 
de Kleine Zavel.  U ontdekt de tuin van de Kunstberg, het 
Warandepark, de tuin van het Rijksadministratief centrum 
en de Kruidtuin.

Dag 3
Vandaag bezoekt u enkele hedendaagse privétuinen, 
ontworpen door o.m. Erik Dhont, Jacques Wirtz, Floris 
Steyaert, Nathalie Devallée, Marie d’Ursel e.a.
Einde van de reis in het Hilton Hotel.
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